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Kijkwijzer
De recente gebeurtenissen op het wereld-
toneel maken dat ik mij - en met mij onge-
twijfeld velen - onrustig voel. Het lijkt wel of
zo ongeveer alle vaststaande zekerheden, 
wetmatigheden en instituties op drift raken. 
Traditionele machtsverhoudingen zijn aan het
kantelen, redelijkheid en begrip voor elkaar
verdwijnen in rap tempo, het ‘ik’ lijkt het te
winnen van het ‘wij’ en ook moeten we inzien
dat het leven zoals we dat nu kennen snel in
een onomkeerbaar transitieproces zal geraken
op het gebied van energie, veiligheid en 
milieu.
Als individu overeind blijven op dit steeds
meer hellende vlak valt niet mee. Het vereist
moed, vertrouwen en een open mind richting
de nabije toekomst. Wegduiken achter de
dijken of je eigen voordeur is geen optie.
Blind achter een populistische volksmenner
met simpele oplossingen aanrennen evenmin.
Optimaal kunnen waarnemen behoort tot de
primaire overlevingsstrategieën. Samen-
werken is ook hier een noodzaak want twee
zien meer dan één. En bij kijken naar de
toekomst en het vinden van nieuwe paden
hoort een open vizier.
Maar bij wat we waarnemen zit helaas niet,
zoals tegenwoordig bij films en series, een
kijkwijzer die ons van te voren inlicht over de
mogelijke impact die het kijken op ons heeft.
En hoewel die bullebak in Washington er een
gewoonte van maakt om met opgeheven
vingertje zijn woorden te onderstrepen, geeft
dat nog geen enkele indicatie over de 
implicaties die zijn woorden en daden wel
eens kunnen hebben. Die gevolgen zijn zelfs
voor ervaren watchers nauwelijks goed in te 
schatten. 
Wat blijft is die universele kijkwijzer die we
geloof noemen - voor ons samengevat in dat
ene manifest dat de Bergrede heet, aangevuld
met een setje geboden. Bij alles wat we doen
of willen laten kunnen we daar uiteindelijk
mee uit de voeten. Nu de Christelijke wereld
meer dan ooit onder vuur ligt vereist het op-
nieuw moed, verantwoordelijkheid en
vertrouwen, maar bovenal een open geest,
blik en hart om het juiste te kiezen. 
Want een keuze is er - altijd.         Klaas Sabel
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Zo ging het ook bij de riddergevechten in de Mid-
deleeuwen. Met gesloten vizier beschermde je niet
alleen je gezicht tegen uithalen van het zwaard van
je tegenstander, je beschermde er ook je identiteit
mee en dat kon later misschien nog wel eens van
pas komen. Je wist immers nooit onder welke om-
standigheden je deze tegenstander later nog eens
tegen zou komen. Ook filmhelden als Zorro of 
Superman maken daar gebruik van. Niemand
weet wie er achter dat masker zit. Het strakke
racepak,  het blinkende harnas, het masker en de
cape, ze maken dat wij denken dat wij weten met
wie wij van doen hebben, terwijl de ware identiteit
verborgen blijft. Die vermommingen bezorgen ons
blinde vlekken.
Hoe anders ging het in de strijd tussen David en
Goliath (1 Samuël 17). Daar werd met open vizier
gestreden. De legers van de Filistijnen en de Israë-
lieten lagen tegenover elkaar, gescheiden door een
dal. De broers van David verbleven daar in het
veld bij het leger van koning Saul. Elke dag trad er
een kampvechter uit de gelederen van de Filistij-
nen naar voren om de Israëlieten uit te dagen om
iemand af te vaardigen voor een man tegen man
gevecht. Zij konden dan met zijn tweeën uitmaken
wie de winnaar werd, zonder dat de beide legers
met elkaar in gevecht moesten. Een goed plan na-
tuurlijk dat veel mensenlevens zou sparen. De Fi-
listijn was de reus Goliath. Volgens de Bijbel was
hij zes el lang en droeg hij een indrukwekkende
wapenrusting. Als je dan bedenkt dat een el onge-
veer 70 cm. is, dan moet een knaap als David niet
verder dan tot zijn middel zijn gekomen. Niemand
van de Israëlieten durfde deze uitdaging dan ook
aan. Toen David door zijn vader naar zijn broers

Louise Pondman

Met open vizier
Voor dit themanummer van Op Weg kozen wij ‘met open vizier’ als brug tussen het ADS
thema ‘blinde vlekken’ van het vorige seizoen en ‘zo goed als nieuw’ voor het komende
jaar. Op de een of andere manier kwam bij mij direct de mysterieuze held the Stig uit het
programma Top Gear voor ogen, die met elke auto waar hij in stapt bijna bovenmense-
lijke prestaties weet neer te zetten. Steevast wordt hij aangekondigd met ‘er gaan geruch-
ten dat... maar niemand weet wie er achter dat gesloten vizier schuil gaat’. Dat geeft hem
aan de ene kant iets bijzonders, maar maakt hem aan de andere kant ook inwisselbaar. Je
weet immers niet met wie je te doen hebt, dus als er de volgende keer een ander in dat
pak zit, dan merk je daar niets van. The Stig is slechts een rol, het is geen mens van vlees
en bloed, ook al zit er een mens in dat pak om het te laten bewegen, het blijft iets on-
menselijks hebben. Het is niet mogelijk een relatie aan te gaan met iemand die zijn ware
identiteit niet bekend wil maken.
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werd gestuurd om eens te gaan kijken hoe het met
hen ging en hen eten te brengen, hoorde hij Go-
liath roepen. Davids reactie was: “Wat denkt die
onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van
de levende God durft te beschimpen!” David
durfde de uitdaging met de hulp van de Heer wel
aan. Koning Saul had zo zijn twijfels. Wat kon een
herdersjongen inbrengen tegen een reus als Go-
liath? David reageerde daarop met: “Leeuwen en
beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn
zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van
de levende God heeft beschimpt! De HEER, die
me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en
beren, zal me ook redden uit de handen van deze
Filistijn.” “Ga dan,” zei Saul tegen David, “en
moge de HEER je bijstaan.” Saul stond er op dat
David voor de zekerheid Sauls wapenrusting aan
zou trekken om hem te beschermen, maar David
was het niet gewend om met al dat beschermende
metaal om zich heen te lopen. Hij kon zich zo niet
eens bewegen, laat staan verdedigen. Hij trok alles
weer uit, liep naar de beek en zocht vijf gladde 
stenen. Goliath zag hem komen en barste in hoon-
gelach uit. David trok er zich niets van aan. “Jij
daagt me uit met je zwaard en je lans 
en je kromzwaard,” antwoordde David, 
“maar ik daag jou uit in de naam 
van de HEER van de hemelse machten, 
de God van de gelederen van Israël, 
die jij hebt beschimpt.” 



hadden het er eerst ook moeilijk mee. Hoe moes-
ten ze verder nu Jezus niet langer in hun midden
was? Ja, Hij had het ze beloofd: “Johannes doopte
met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt
met de heilige Geest.” en “wanneer de heilige
Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvan-
gen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de
aarde.”(Handelingen 1: 5 en 8). Ik kan mij zo
voorstellen dat ze daar in die kamer in Jeruzalem
elkaar aangekeken zullen hebben met een blik van;
“en wat nu?” Tot dat moment dat er ineens een
wind opstak in het huis en dat de Geest op hen
neerdaalde en hen in vuur en vlam zette. Ze moes-
ten wel naar buiten om voluit te getuigen van wat
zij hebben meegemaakt. Ze hebben een boodschap
voor de wereld: “Jezus is opgestaan uit de dood en
zit aan de rechterhand van God. Hij is de lang ver-
wachtte Messias uit het huis van David.”
Wat een einde leek, bleek een nieuw begin. Ze
zagen een wereld voor zich, zo goed als nieuw. Elk
jaar met Pinksteren krijgen ook wij opnieuw de
vraag: Durven wij het aan? Laten wij ons laten
raken door de Geest om met open vizier op weg
gaan, de wereld in die zo goed als nieuw is als wij
hem met andere ogen durven te bekijken.

Collecten in mei/juni
28 mei, ten bate van oecumenisch Aandachtcen-
trum De Zwaan te Alkmaar,
nl31ingb0677469578
4/11 juni Pinksteren, ten bate van Pinksterinzame-
ling voor projecten van de Doopsgezinde Zending,
nl64abna0545424976 t.n.v. Doopsgezinde Zen-
ding, Amsterdam
18/25 juni, ten bate van Kinderhuis Bethanië o.l.v.
Diet Koster te Israël, nl07abna0446608513 t.n.v.
Kinderhuis Bethanië o.l.v. Diet Koster
2 juli, ten bate van stuurgroep Duurzame ontwik-
keling, nl19abna0243493886 t.n.v. A.D.S. in 
samenwerking met S.D.O.

Ontmoetingskring
De ontmoetingskring is vanaf september niet meer
op de eerste donderdag van de maand, maar op de
eerste woensdag van de maand. De tijd blijft onge-
wijzigd: 14.00-16.00 uur in de kerkenkamer. De
eerste bijeenkomst is op woensdag 6 september.
Op 17 mei is een gezamenlijk uitstapje van de
Kring Heiloo en de Ontmoetingskring gemaakt als
afsluiting van het seizoen. De kring Heiloo start
weer op dinsdag 19 september van 10.00-12.00
uur.
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Op het moment dat Goliath aanviel pakte David
één steentje uit zijn herderstas en wierp dat met
zijn slinger precies tussen de ogen van de reus. Dat
was genoeg om hem neer te halen en met Goliaths
eigen zwaard maakte David vervolgens zijn karwei
af. David werd als een held geëerd. Saul liet hem
niet meer als herder naar het huis van zijn vader
terugkeren, maar benoemde hem tot legeraanvoer-
der. Een man die op God vertrouwd in plaats van
op macht en wapens, dat moest een goede leger-
aanvoerder zijn. David en Jonathan, de zoon van
Saul, werden vrienden voor het leven. Uiteindelijk
zou het niet Jonathan zijn die Saul als koning op-
volgde, maar David. De herder David beschikte
over de kwaliteiten die God voor een koning
nodig acht. 
Was David de ideale koning? Nee, zeker niet. Ook
hij had zo zijn fouten en tekortkomingen. Toch
stelt God het huis van de herder-koning David als
voorbeeld. In Psalm 2 dicht David zelf: “Het be-
sluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak
tot mij: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag ver-
wekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in
bezit, de einden der aarde in eigendom.”” Later
schrijft de profeet Jeremia: “De dag zal komen –
spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een
rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning
een wijs beleid zal voeren en die in het land recht
en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda
verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal
zijn “De HEER is onze gerechtigheid”” (Jeremia
23: 5-6). Zo ziet heel Israël uit naar de gezalfde
van de Heer, de Messias. 
Toen Jezus door Johannes in de Jordaan gedoopt
werd klonk uit de hemel een stem: “Dit is mijn ge-
liefde Zoon, in hem vind ik vreugde.” (Matt. 3:
13-17; Marc. 1: 9-11; Luc. 3: 21-22) en later, toen
Jezus met een paar van zijn leerlingen alleen was
op de berg Sion, klonk er opnieuw een stem uit de
hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, Luister naar
hem!” (Matt. 17: 1-13; Marc. 9: 2-13; Luc. 9: 28-
36). Horen wij hier de echo van wat Jeremia zei?
Na het kruis van Golgotha en het lege graf van de
vroege Paasmorgen durven wij er op te vertrou-
wen dat Jezus niet alleen een charismatische rabbi
is en dat Hij meer is dan zo maar iemand die het
goede voorbeeld geeft. Hij heeft ons de ogen en
oren geopend, zodat wij niet langer ziende blind
en horende doof zijn. Hij is iemand die spreekt
met het gezag van een Herder-Koning, als de Ge-
zalfde van de Heer. Zijn identiteit hoeft niet ver-
borgen te blijven achter een vermomming. Toch
blijft er die aarzeling, durven wij te geloven dat
Hij is die wij denken dat Hij is? Zijn leerlingen
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Joke Bakker

Open

Toen ik aan dit artikel begon, dacht ik: gek eigen-
lijk, we hadden ‘met open vizier’ aan ons jaar-
thema moeten beginnen in plaats er mee af te
sluiten. Want een open vizier heb je nodig om
zicht te willen krijgen op blinde vlekken! Het geeft
een cirkel aan: via blinde vlekken, de verblindende
vlek van kerst en de mogelijkheid je blind te sta-
ren, naar de oproep om vooral je vizier maximaal
open te stellen; waarna je opnieuw je blinde vlek-
ken aan het licht kunt brengen enz. Eerst Pinkste-
ren en het openen van het vizier. Na het blind-
staren en blind geslagen zijn, is daar het wondere
licht van Pasen geweest. Zijn de schellen van de
ogen gevallen?  Zo ja dan hebben de ogen wel aan
dat licht moeten wennen! Je gelooft je ogen niet
denk ik. Daar gaat tijd overheen. Mijn ogen zien
wel, maar wat zie ik eigenlijk. Het lijden en ster-
ven staat nog op het netvlies gebrand en dan is
daar ineens een ‘opstanding’ die niet te plaatsen
valt. Die niet past in ons ervaringskader. Hier is
een keuze moment die bepaalt wat het met je doet.
Dat gold voor de leerlingen en allen die om Jezus
heen geleefd en hem ervaren hebben. Maar dat
geldt ook voor ons en zal medebepalend zijn hoe-
ver wij het vizier durven te openen. Eerst zullen
veel tranen het zicht belemmerd hebben. Maar
gaandeweg, mede door de ervaringen die zich in
de weken erna voordeden, is er meer helderheid
gekomen. Dat alles doet niets af aan het rouwen
en het gevoel op jezelf teruggeworpen te zijn. Het
zal dan ook een heen en weer slingeren zijn ge-
weest; een stroom zoals het leven zich ook aan ons
voordoet in een voortdurende verandering. Toch
komt het licht vanuit een bron die eeuwigheid
kent en niet aan plaats en tijd gebonden is. Het
vraagt levenskunst om op deze vaste grond, die

Het jaarthema ‘Blinde vlekken’ hebben we in de verschillende kwartaaluitgaven belicht.
Daarin hebben de christelijke feesten voor verandering van perspectief gezorgd. 
Pinksteren heeft ons geïnspireerd om als (sub)thema: met open vizier aan de slag te gaan.
Zo terugkijkend zit er een groeiproces in en dat is niet verwonderlijk. Elke ervaring in
positieve of negatieve zin heeft  invloed op je. Vaak heb je dat niet in de gaten. Pas veel
later in de tijd zie je, in combinatie  met ook andere ervaringen, wat de impact is ge-
weest. Groeien kan met pijn gepaard gaan. Ik heb dat wel eens ‘openbaringsweeën’ ge-
noemd. Ook kan je soms het gevoel hebben, dat het leerproces geen enkel resultaat heeft
gehad. Want er kunnen hardnekkige struikelingen zijn, die zich steeds maar weer herha-
len. Het is goed te beseffen dat wij geen zicht hebben op het ‘totaalplaatje’. Vertrouw er
dan maar op dat je net als alle planten en bomen uiteindelijk naar het licht toe groeit!

dat licht uiteindelijk is, je absolute vertrouwen te
grondvesten, wat er ook maar in je leven gebeurt.
Ik geloof dat Jezus ons dat heeft voorgeleefd. Ons
vizier openen en op het leven richten heeft dit ver-
trouwen nodig. 
Pinksteren is een soort bereidheidsverklaring om
zo in het leven te gaan staan, om niet alleen het
licht te willen ervaren maar ook het te zijn (keer-
zijden van eenzelfde medaille). En ja dat betekent,
dat je soms ook even je ogen dichtknijpt of je ogen
afwendt, omdat wat je ziet te pijnlijk of te heftig
is. Het is een teken dat het je raakt op je meest
kwetsbare plek: je hart. Het huis van liefde: liefde
is het vermogen je te laten raken. 

Een open vizier biedt de
mogelijkheid om te zien.
Maar wat we zien wordt
mede bepaald door een
open hart. Dat lijkt op
het eerste gezicht heel
kwetsbaar, maar heeft
ook een grote zachte
kracht. Die kracht wordt
als Licht in Jezus zicht-
baar (de geboorte met
Kerst) in lijden, sterven
en opstanding (Pasen)
blijkt het bestand tegen
het donker en wordt als
kracht werkzaam in de
wereld door de Heilige
Geest (Pinksteren)
Waarna de mens met
open handen die wereld
onvoorwaardelijk tege-
moet kan treden. 
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Activiteiten in mei/juni
28-05 16.00 Pretkadetten Mennozaal
29-05 14.00 Koorrepetitie Mennozaal
30-05 14.00 Liturgiecie. Kerkenraadskamer
30-05 17.00 DoReLu predikantenoverleg

Kerkenraadskamer
05-06 14.00 Koorrepetitie Mennozaal
07-06 09.30 Kerkenraad Kerkenraadskamer
08-06 08.30 Orgelconcours in onze kerk 

gedurende de hele dag
09-06 08.30 Orgelconcours in onze kerk 

tot 12.00 uur
Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 17 juni
2017.

Bloemen en collecten
datum bloemen t.b.v.       eigen gem.  extra collecte
16-04 Ds. L. Pondman 

(paasdienst) 81,40 98,40
23-04 Mw. F. Besteman   8,05 75,70
30-04 Mw. M. Kroon    36,05 28,00
07-05 Mw. L. Hamer     66,95 48,20
14-05 Zr. R. de Jonge    42,45 32,00

Dank
Hartelijk dank voor het mooie bloemstukje wat ik
na de Paasdienst mocht ontvangen.

Marjan Smit

Blij verrast voor de aandacht en de kanselbloemen.
Gelukkig gaat het inmiddels met onze kleindochter
weer beter. Hartelijk bedankt.

Rineke en Hans de Jonge

Kees Knijnenberg kreeg kanselbloemen mee in ver-
band met een a.s. heupoperatie en ander ongemak
en Annie Knijnenberg werd namens de gemeente
verrast met bloemen i.v.m. haar 75e verjaardag. 
Hartelijk bedankt!

Vakantie en nascholing
Van 17 juni tot 16 juli is ds. Pondman met vakan-
tie. Op 12, 13, en 14 juni is zij afwezig i.v.m. na-
scholing.
Voor pastorale zorg bij ziekte of overlijden kunt u
bellen met de secretaris Joke Bakker (072-
5335883). Zij zal dan contact opnemen met een
vervangende voorganger. 

Vermaningspad 2017
Hemelvaartsdag 25 mei is het Vermaningspad
2017 in het hoge noorden van de provincie 
Groningen. Contact: ds. Jacob H. Kikkert, 
jhkikkert@doopsgezind.nl.

In het boek van Bram van Moerland over het Tho-
masevangelie wordt dat mooi beschreven:

Je kunt je emotionele ervaringen niet selectief 
afsluiten. Zelfs als je maar één emotionele erva-
ring wilt buitensluiten, kun je dat alleen doen 
door de hele ziel op slot te doen. Zo ontstaat de
gepantserde persoonlijkheid. Je openstellen kan 
alleen door alle ervaringen toe te laten, dus ook 
de pijnlijke kanten van ons menselijk bestaan te 
willen en durven ervaren. Alleen zo zal onze ziel
zich verbonden voelen met de bron van Liefde. 
Een prachtig symbool daarvan is moeder Maria 
afgebeeld met lege handen, en de palmen van 
haar handen naar voren gericht. Dat is het ont-
roerende symbool van de onvoorwaardelijke en 
oordeelloze overgave aan de werkelijkheid in 
haar totale volheid. Dan is er sympathie met 
onze medeschepselen, in de letterlijk betekenis 
van het woord: ‘samen-voelen’, ‘sym-pathein’.

Gelijktijdig opent dat ons diepe innerlijke verlan-
gen om de eenheid, de heelheid, in onszelf te kun-
nen ervaren. Dat verlangen zal ons voeren naar de
Christusnatuur in onszelf in eenheid met de Bron.
Ik heb het eens in een gedicht zo verwoord:

Uw levensadem heeft U eens aan mij - uw kind - gegeven, 
maar daarnaast ook de vrijheid 
om te kiezen voor dat leven.

Kiezen voor het leven
is 

het Lijden accepteren
Aanvaardend weten 

dat mijn Zijn kan voeden of bezeren.

Aan ons dus de keuze of we ja durven zeggen
tegen het leven, de tijd dat wij hier op aarde zijn.
En dan een onvoorwaardelijk Ja met open ogen,
hart en handen. Opdat wij leven als kinderen van
het licht en zo in de wereld Zijn getuigen zijn.

Overdenking
Zoals u misschien heeft ontdekt zijn mijn overden-
kingen niet meer te vinden op onze nieuwe web-
site. Dat is een bewuste keuze. De overdenking in
een kerkdienst is ten eerste vooral bedoeld om te
horen en niet om te lezen. Daarnaast is hij ook
speciaal voor die ene zondag in de ene gemeente
gemaakt. Vooral dat laatste wringt een beetje met
het onbegrensde en openbare karakter van het in-
ternet. Toch kan ik mij voorstellen dat u zo nu, na
mijn overdenking gehoord te hebben, mijn tekst
thuis nog eens rustig wilt lezen. Is dat het geval,
dan mag u mij altijd een mailtje sturen. Ik stuur u
de overdenking dan graag toe. Louise Pondman

louise.pondman@doopsgezind.nl 



de vroege ochtend omdat ik uit mijn vredegevoel
werd gehaald voor de zoveelste keer en ik het
idee kreeg dat ik in de halfschemering door hem
werd achtervolgd. Ik ontstak in woede. Hij bleef
zwijgen en dreigen met zijn stok. Toen ik over
mijn toeren wegliep begon hij heel eng en hoog te
lachen als een waanzinnige. Toen dacht ik er het
mijne van en was de maat vol. 
Rob en ik hebben contact opgenomen met de
wijkagent. Sindsdien lijkt het rustig in het park,
maar je weet het nooit. Je hebt vreemde, rare en
arme snuiters rondlopen in parken en sommigen
zijn niet ongevaarlijk. 
Harmonie in jezelf of om je heen is wat dit ver-
haal betreft slechts als een zuchtje wind. Het
weer kan zo omslaan tot stormachtig en we wil-
len het liefste zoveel mogelijk aan de wind varen.
Maar ja, het is een kansloze onderneming. 
Wij mensen, bijvoorbeeld, zie ik als mannetjes en
vrouwtjes in weerhuisjes die van kleur verschie-
ten door de veranderende weersomstandigheden;
kwetsbaar en gelijk reagerend op weersverande-
ringen. 
Om op de bloesemweelde van de lente en de ge-
luksmomenten in de natuur door te gaan: de
meesten van u kennen whatsapp op de mobiele
telefoon waarschijnlijk wel. Een handig gebruiks-
instrument, waar je typend mee kunt praten en
tegelijkertijd een fotootje kunt meesturen. Ik vind
het een uitkomst en leuk om te doen, want een
paar woordjes doen soms wonderen, die kunnen
opmonteren! En het is een goeie afleiding om da-
gelijks hiervoor een paar momenten te kiezen. 
Zo stuurde ik een mooie lentefoto van een 
Italiaanse vriendin met bloeiende takken in een
schilderachtig decor door naar mijn andere
vriendin hier in de buurt (die dat niet wist). 
Dat ging zó: 

Het is al bijna Pinksteren! Kijk nou toch ’s! Alles
schiet uit de grond en groeit tegen je op. In het
park ervaar ik de groene rust en kijk ik mijn ogen
uit naar de schoonheid van de natuur. Ik kan er
niet over uit. Wat is alles mooi hè? Hoe bestaat
het? ieder jaar weer die weelde van bloesem en
nieuw groen. En de geluiden van gevederde vrien-
den in bomen, struikgewas en waterpartijen, die
hun uiterste best doen om indruk te maken en te
nestelen voor het jonge nieuwe leven dat in aan-
tocht is. 
Maar er is ook verstoring in die leefwereld. Versto-
ring van techniek en van mensen. Zo loop je denk
je in de stilte met de opkomende zon en zo zie je
een fietser op een E-Bike niet aankomen. Dat was
op het nippertje! 
En als je denkt: wat heerlijk hier alleen met hond
te lopen en te genieten van alles om je heen, schiet
er ineens een man in een zwart pak met zwarte
zonnebril achter een boom vandaan. Een zoge-
naamde Ninja-krijger (die bijnaam heb ik hem ge-
geven). Voordat ik hem in het vizier krijg heeft de
hond hem al geroken en is al begonnen met hard
te blaffen. Een vervelend en hardnekkig geblaf wat
ook weer storend is voor andere mensen in de om-
geving die nog lekker liggen te slapen. De man is
gewapend met een wandelstok met ijzeren punt en
is zwijgzaam. Op de grond om zich heen verza-
melt hij altijd twee stokken met 
ijzerdraad ertussen en zwarte handschoenen. Hij
maakt slow motion bewegingen in de vrije natuur
op blote voeten. Hij boezemt mij angst in en daar
is het hem ook om te doen. Want hij zegt niks of
drukt zijn vingers als een kind in zijn oren wan-
neer hij commentaar krijgt op zijn gedrag. Meer-
dere hondenbezitters gaan al een blokje om of
mijden de plek vanwege het ervan schrikken. Als
een lopend vuurtje... Ik sprak hem een keer aan in
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Agnes van Menen-van Lienen 

Uitgelicht
Een vage voetstap in een wankel licht

Een ochtend als een klein gedicht
Een vogel kwinkeleert

Een nieuwe hoop
Die zachtjes bloeit

Een mens die heeft geleerd
(anoniem)

De Barmhartige heeft de mens geschapen. 
De zon en de maan doorlopen hun banen volgens plan. 
Planten en bomen aanbidden Hem. Koran: Soera



Ag: Dag Lyd hier een warme lentegroet 
van je vriendin! 

Lyd: Agnes waar heb je die foto genomen? 
Wat mooi.

Ag: In Genua
Lyd: Oh? Was je daar dan?

Ag: ja, even op en neer gevlogen
Lyd: Nou Ag, op eigen kracht?

Ag: jaaaa
Lyd: Nou mijn duifje toch wat knap van je! 

En dan breekt er een lach door en schijnt de zon
weer! Het is eigenlijk niets, maar je hebt even met
elkaar contact en voelt elkaar aan en dat is fijn en
werkt door. Als jezelf vol bent, kun je beter geven
aan een ander en andersom: wanneer je je leeg
voelt moet je eerst gevuld worden om weer in even-
wicht te komen en opgeladen te worden. Ik denk
dat we menselijke op zonlichtwerkende batterijen
zijn met polen en tegenpolen. Het is steeds een
geven en nemen en een toelaten. Als er geen ander
voorhanden is of wanneer het niet lukt het met die
ander, dan is er altijd het gesprek met God, dat je
kunt aangaan, die iedere dag en elk uur aanwezig
is in je binnenkamer, als je ervoor openstaat.
Laat ik de computer afsluiten en me gaan voorbe-
reiden op de vakantie naar het bloem- en plant-
rijke Guernsey, één van de Kanaaleilanden aan de
kust van Normandië. Ik heb behoefte aan verande-
ring en om tijd door te kunnen brengen met Rob
op een bewoond eiland! Ik wens u allemaal prach-
tige Pinksterdagen toe met mooi weer! 
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Wat is tijd
Niet te zien of te grijpen

Niet te beschouwen
Als iets op zichzelf

Slechts aan iets anders
Is tijd te ervaren

In groei van besef.
Aan donker en licht

Een eerste vermoeden
Aan komen en gaan van dag en nacht

Zomer en winter
Vroeger en later

Eindelijk helder en onontwijkbaar
Aan geboorte en dood.

Tijd wat is tijd
Als je weg bent uit de tijd

Weg bent………
Nog aan de binnenkant

Maar mijn botsende hand
Die woedende bange hand

Werd aangeraakt en gevat
Door een hand van daarbuiten

Een hand die houdt tot over voorbij.

Inge Lievaart

Een groene kerk 
heeft vele kleuren
'Een groene kerk heeft vele kleuren' is het thema
van de ‘Week van de Oecumene 2017’ van de Alk-
maarse Raad van Kerken. Van zondag 4 juni (1e
Pinksterdag) t/m zaterdag 10 juni zetten verschil-
lende kerken in Alkmaar hun deuren open voor ac-
tiviteiten rond duurzaamheid en aandacht voor de
schepping, waarin wij leven. Iedere activiteit heeft
een eigen vorm en insteek. Een heel palet van ver-
schillende kleuren wordt zichtbaar.
Duurzaamheid en aandacht voor de aarde zijn actu-
ele onderwerpen. Ook de christelijke kerken zijn
hiermee bezig.  Alle bewoners van Alkmaar zijn
welkom om de activiteiten te bezoeken. U kunt op
bijna iedere dag te gast zijn in een andere kerk.
Voor sommige activiteiten vragen de organisatoren
om aanmelding en een kleine financiële bijdrage.
Andere activiteiten zijn vrij toegankelijk.
Het programma van de Week van de Oecumene:
Zondag 4 juni: Kerkdiensten op 1e Pinksterdag in
vele kerken
Maandag 5 juni vanaf 13:30 uur: Een bezoek  aan
de Hortus Alkmaar (Berenkoog 37 in Alkmaar) en
een korte lezing over vlinders en andere insecten
door Herman Lambrechts. 
Woensdag 7 juni om 14:00 uur: Kinderen genieten
van een High Tea bij het Leger des Heils (Burgpoel-
waard 2 in Alkmaar-Noord).
Woensdag 7 juni om 14:00 uur: Een middag in de
Blije Mare (Kajakstraat 60 in Alkmaar-Noord) met
presentaties van drie kerkgenootschappen. 
Donderdag 8 juni vanaf 18:00 uur: Een 'Groene'
maaltijd van vergeten groenten en aansluitend een
lezing over ’geloven in de bewaring van de schep-
ping’ door Sandra van der Helm. In de Oud-Katho-
lieke kerk (Nassaulaan 43 in Alkmaar) 
Vrijdag 9 juni om 19:30 uur: Zangavond met 
liederen over de schepping  in de Lutherse kerk
(Oudegracht 187 in Alkmaar) onder leiding van
stadsbeiaardier Christiaan Winter.
Zaterdag 10 juni om 19:30 uur: Een meditatieve
viering met liederen en gebeden uit Taizé in de Oud-
Katholieke Kerk, Nassaulaan 43, Alkmaar.
De Week van de Oecumene wordt afgesloten met
een gezamenlijke kerkdienst in de Grote Sint Lau-
renskerk op zondag 11 juni om 11:00 uur. In deze
viering werken de Alkmaarse Raad van Kerken, de
Laatdiensten en het internationale Orgelfestival
Holland samen.
Het thema van de kerkdienst is: een nieuw werk
van barmhartigheid – zorg voor de aarde.
Meer informatie en aanmelding op de website van
de Alkmaarse Raad van Kerken: 
alkmaarseraadvankerken.nl



Ik mag mijn mening geven, maar er wordt al zoveel
gezegd en geschreven; we weten  toch hoe de hazen
lopen? Bij ‘vizier’ moet ik onmiddellijk denken aan
de oude ridderverhalen waar ik op school geen ge-
noeg van kreeg: koene jongemannen, welgemaakt
ende schoon... 

Vervaarlijke krijgers waren ze ook, maar ze be-
schermden zwakke mensen en vrouwen, op zulke
types kon je bouwen! Waar zijn ze gebleven de rid-
ders van toen, de enige echte, met onbesmet bla-
zoen? In verre (oorlogs) landen misschien, als
veldwerkers of artsen zonder grenzen. Hoe kwets-
baar zijn ze daar, ongewapend en met alleen die hel-
pende handen en onbedekte ogen. Als kind vond ik
het vizier wel het minpunt van de wapenrusting,
ook open toonde het te weinig mens. Hetzelfde
geldt voor de nikab waar moslima’s soms voor kie-
zen; waarom zou de Eeuwige van je verlangen dat
je je voor anderen verborg. Dit wordt een pieker-
dagje; ik lig in bed maar hoor druk gepraat. “‘Op
Weg’ moet klaar”, zegt iemand. “Geen inspiratie”,
brom ik. Ik wil nog wat slapen. Maar er wordt iets
geroepen over open ogen.
“We gaan beginnen!”,  zegt Jeroen Pauw - wie
kent hem niet - van uit zijn nieuwe locatie, de
Mennozaal. Pauw hier? Nu ben ik klaar wakker
en denk aan het vraaggesprek dat Thijs v.d. Brink
onlangs met hem had in het programma ‘Adieu
God?’ Pauw vertelde toen over zijn niet al te
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Jeanne Kleijn-Seijffer

Dagje piekeren Waar zijn de echte 
ridders gebleven?

strenge maar wel erg Christelijke opvoeding; gelo-
vig was hij er niet door geworden. Zijn ouders
hadden ooit een loopje met de waarheid genomen,
hem nooit gezegd dat zijn vader al eerder ge-
trouwd was geweest; de man ontkende dit zelfs.
Daar ging het gezag van de vader en daarmee ook
dat van God. Over religie werd in zijn programma
aanvankelijk badinerend gesproken, maar hij was
milder geworden. Wie, overpeinsde hij nu, was hij
wel om over anderen en hun geloof te oordelen?
Van den Brink wist zijn gesprekspartner heel knap
uit de kast te krijgen; met Pauw’s vizier lijkt me
niets mis. Geloof moet je ook maar toevallen en
als je als kind te maken krijgt met de blinde vlek-
ken bij opvoeders dan zoek je noodgedwongen je
eigen weg. Bij het ontbijt met exact dezelfde cho-
coladevlokken als ooit thuis op tafel stonden,
komen herinneringen boven. Zelf ben ik dan wel
niet met de Bijbel grootgebracht, maar mijn ou-
ders hielden zich aardig aan de mores die ze in
hun jeugd hadden meegekregen. Het was voor mij
daarom niet eens zo’n grote stap naar Doopsgezin-
denland. Wat ik daar vooral zocht? Het geheim
van de Schepping, denk ik, als ik zie hoe een paar
dagen zonnewarmte de tuin verandert in een bloe-
menzee. Een bovenmenselijke kracht die je opving
en op je voeten zette als je weer eens was uitgegle-
den. In Deuteronomium is daar sprake van. “Ik
heb je land beloofd”, zegt God in hoofdstuk 6,
verzen 20 t/m 25, tegen de Israelieten. “Leef daar
en bemoei je niet met de buitenwereld. Jullie zijn
mijn uitverkorenen mits je je aan mijn Wet
houdt.” Israel had in die tijd zijn lesje wel geleerd,
wij in 1945 ook. Nooit meer oorlog, was de leus,
het werd tijd om aan een maatschappij te bouwen
die de dialoog omarmde. Samenwerken werd het
parool: eerst in Beneluxverband en vervolgens als
Europese Gemeenschap. Hier en daar verschenen
affiches met daarop afgebeeld de kleurige vlaggen
van ons werelddeel. ‘All our colours to the mast’.
Waren we vredesduiven geworden? Vrede kwam
ons in elk geval goed uit. We werkten hard om de
oorlogsschade te herstellen. Dat lukte steeds beter.
Samenwerking tussen de lidstaten was een ander

Leven met open vizier, zou dat lukken? Het thema van de maand zet je wel aan het 
denken. Hoe open kun je zijn als zoveel duistere krachten aan je vrijheid morrelen? 
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verhaal. Het samen op weg gaan van zoveel cultu-
ren is, hebben we moeten ervaren, een zaak van
lange adem. En we hebben weinig geduld. Daarom
duikelen de veranderingen steeds sneller over el-
kaar heen en verlangen mensen naar het verleden,
maar dat bestaat niet meer. Ook de ridderlijkheid
lijkt gesneuveld, een blik op de weg zegt genoeg.
Bijkomend probleem: zinvolle tradities belanden
op de schroothoop en wetten worden ervaren als
sta-in-de-weg. Daarom kan zo’n  tekst als die uit
Deuteronomium mij bemoedigen. ‘Mensen, je
kunt het goed hebben op je eigen plek, maar hand-
haaf dan alsjeblieft wel mijn voorwaarden. Koes-
ter de aarde en alles wat daarop leeft en deel de
opbrengst.’ Een mooie deal zou je zeggen maar het
woord van God lijkt achterhaald. Door het af te
wijzen raken we de weg kwijt en daarmee de ma-
gische kracht van Zijn woord. Het is middag; ik
mag in het verzorgingshuis een oecumenische
kerkdienst leiden. Een voor een druppelen de deel-
nemers binnen, feestelijk gekleed en ondanks af-
meldingen ‘wegens griep’ tel ik elf dames en een
heer. Hebben ze iets aan mijn uitleg van dit stukje
uit de ‘tweede wet’? Als de pianist het openings-
lied inzet - ‘Wilt heden nu treden voor God den
Here’ - krijg ik een helder moment: als God ons
vraagt om zijn regels na te volgen, dan vraagt hij
dit aan elk mens afzonderlijk. We moeten de wet
voorleven, maar dwingend opleggen is er niet bij.
Alleen God gaat over de wet;  jammer dat nog
lang niet iedereen dit beseft. 
‘Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring’,
de laatste maten van lied 414 sterven weg; we gaan
het hebben over échte vrijheid’. Zittend om de grote
tafel voel je het contact groeien, de warmte van
mensen die willen vieren zoals vroeger, in hun kerk.
Stem hebben ze zeker. “Wat zongen jullie mooi”,
zegt een van de vrijwilligers. Thuis weet ik het heel
zeker: de Wet is Gods geschenk aan ieder van ons,
de sleutel tot een harmonieus bestaan. Hij blijft de
Grote Onbekende; maar Zijn liefde heb ik eindelijk
in het vizier!

In memoriam 

br. Cees van der Velden
Op 8 april overleed onverwacht broeder Cees van
der Velden. In hem verliezen wij een zeer geliefd ge-
meentelid, dat zowel voor de gemeente als voor de
broederschap van grote betekenis is geweest. Het
doopsgezinde adagium “daden gaan woorden te
boven” was hem op het lijf geschreven. Geloven
deed je niet alleen op zondag in de kerk volgens
Cees, maar moest juist je handelen ook op al die an-

dere dagen van de week bepalen in de manier
waarop je met je medemens omging. Cees deed zijn
best om mensen met elkaar te verbinden en crises af
te wenden. Dat deed hij, zowel in de gemeente als
in zijn werk, door goed naar mensen te luisteren en
niet te snel te oordelen. Cees was in staat om te zien
hoe en waar mensen tot hun recht kwamen.
Tijdens zijn afscheidsdienst memoreerde Antoinette
Hazevoet de belangrijke rol die Cees gespeeld heeft
bij het behoud van het doopsgezinde broeder-
schapshuis in Schoorl, tegenwoordig beter bekend
als Dopersduin. Zonder zijn inzet had het huis niet
meer bestaan.
Cees werd op 16 april 1929 in Krommenie geboren
als enig kind van een Doopsgezinde moeder en Ne-
derlands Hervormde vader, die zelf niet heel erg ac-
tief waren in de kerk, maar hun zoon wel naar de
zondagsschool stuurde. Zij lieten hem vrij in zijn
keuze. Zijn keuze voor de doopsgezinden werd
mede bepaald door zijn ervaringen in de oorlog.
“Hoe kunnen mensen zo liefdeloos met elkaar om-
gaan?” was een vraag die hem bezig hield. Voor
hem speelde de liefde een centrale rol in het christe-
lijk geloof. Zijn kinderen, Bert en Ineke, leefde hij
zijn geloof voor, maar hij liet ook hen vrij in de keu-
zes die zij daar in maakten.  
Cees ging naar het Zaanlands Lyceum en studeerde
daarna economie aan de Universiteit van Amster-
dam. Zijn vrouw Gude (Guuk voor intimi) met wie
hij in 1953 trouwde, leerde hij al op de middelbare
school kennen. Hij communiceerde in die tijd met
haar via briefjes die hij in haar jaszak stopte. Cees
werkte voor verschillende bedrijven en daarom ver-
huisde het gezin nog wel eens. Uiteindelijk streken
ze in 1971 in Heiloo neer.
Laat je ja ja en je nee nee zijn en wees bereid om
kritisch naar jezelf te kijken en anderen te vergeven
was de opvatting van Cees. Hij maakte in de oorlog
het nodige mee dat hem met afschuw vervulde.
Toch vond hij ook hier dat vergeving noodzakelijk
was. Cees van der Velden droeg zijn geloof ook uit
in de vele overdenkingen die hij hield als hij in een
dienst voorging. 
Slechts enkele weken voor zijn dood verhuisde hij
samen met Guuk naar een verpleeghuis in Leiden,
omdat samen thuis wonen, ook met veel thuiszorg,
niet langer verantwoord was. Hij kwam zo ook
dichter bij zijn zoon Bert te wonen. 
Cees wordt herinnerd als een bedachtzaam, betrok-
ken en bovenal liefdevol mens, die er gelukkig van
werd als hij anderen gelukkig kon maken. 
Moge de gedachtenis aan zijn naam zijn vrouw,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot zegen
zijn.                                                Louise Pondman
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In memoriam
Br. Otto Boetes
Otto Meine Boetes, doopsgezind én quaker, pacifist
in hart en nieren, werd in Groningen geboren op 18
augustus 1923, maar groeide op in Amsterdam.
Daar leerde hij tijdens zijn middelbare schooltijd
zijn latere vrouw Lia kennen, met wie hij vier kin-
deren kreeg. Tijdens de oorlog studeerde Otto aan
het Doopsgezind Seminarium, maar na de oorlog
ging hij verder in de psychologie. Hij was achtereen-
volgens werkzaam bij de AKU (nu AKZO) en
Honig. In 1961 werd hij stafdocent bij het Centraal
Instituut voor Christelijk-Sociale Arbeid in Amster-
dam.
Van 1966 tot 1971 was Otto politiek actief. Hij
was één van de voormannen van de Aktiegroep
Vietnam. Van 1967 tot 1969 zat hij in de Eerste
Kamer voor de PSP en was hij een korte tijd lid van
de Kabouterpartij. Zijn kinderen kregen het nodige
mee van zijn politieke en maatschappelijke activitei-
ten. Dat maakte hen aan de ene kant trots op hem,
maar het was ook wel eens moeilijk voor hen om
kind te zijn van Otto Boetes. Na 1978 nam de ge-
zondheid van zijn vrouw Lia steeds verder af en
legde Otto zich vooral toe op haar verzorging, tot
zij in 1985 overleed. 
Otto was een oorspronkelijke en originele denker.
Zijn gedachten schreef hij op, met de bedoeling om
ooit nog eens een boek te schrijven, maar dat kwam
er steeds maar niet van, tot zijn zoon Hans er
samen met hem voor ging zitten om de aantekenin-
gen te ordenen tot een boek met de titel ‘Tijd en
Ziel’. Toen ik Otto en Lijda ruim een jaar geleden
voor het eerst bezocht lag het boek op tafel. “Of ik
het kende?” Ja, ik was er al door andere gemeente-
leden op gewezen en had het gelezen voor ik bij
hem op bezoek ging. Ook bij mijn laatste bezoek
aan hem, een week voor zijn overlijden lag het boek
onder handbereik en Otto had de passages aange-
streept waar ik het tijdens zijn afscheidsdienst vol-
gens hem over zou moeten hebben. Otto was een
man die graag de regie hield, zelfs over zijn afscheid
van dit aardse bestaan. 
Op bladzijde 66 en 67 had hij voor een alinea een
paar heel dikke strepen gezet. Of ik die regels even
voor wilde lezen:

“De mens is het enige wezen dat besef heeft van 
de dood. Daarmee kan hij afstand nemen van 
zijn hier en nu zijn, een idee van zijn zelf en van 
God ontwikkelen, en ook ethiek, kunst, weten-
schap en filosofie ontwikkelen. Onsterfelijkheid 
is een illusie, die het leven zijn zin ontneemt, 
want de zin van mijn leven is dat ik het vervul, 
vol maak.”

Dat was waar Otto zich bevond. Hij had zijn leven
vol gemaakt. Het was klaar. Het was af. Hij hoefde
niet meer verder in het lichaam dat hem steeds meer
hinder gaf. Hij schreef daar over:

“De dood van iemand betekent een overdracht 
van verantwoordelijkheden, een ontheffing van 
verplichtingen, een vergeving van wat niet goed 
ging, zodat een IK tot rust kan komen, en voor 
anderen het leven door kan gaan op eigen wijze 
bevrijd van en gesterkt door de herinnering.”

Otto heeft zijn leven teruggegeven aan zijn schep-
per. Op 4 mei 2017 namen wij afscheid van hem
met een plechtigheid in onze kerk, waarna wij hem
naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan
de Westerweg in Alkmaar begeleidden.
Moge de gedachtenis aan Otto’s naam zijn nage-
slacht tot zegen zijn.                       Louise Pondman

Berichten uit de kerkenraad
We hebben met koffie en wat lekkers nog wat nage-
praat en afscheid van zr. Riet de Waard genomen.
Gelukkig wil zr. Anneke Struijf in de kerkenraad de
functie van voorzitter nog tijdelijk vervullen. Ook
zijn we blij dat zr. Hilda Wouwenaar ons komt ver-
sterken. Er zijn veel leden en vrienden die zich
enorm inzetten in en voor  onze doopsgezinde ge-
meente, maar het meewerken binnen de kerkenraad
lijkt lastiger te zijn. Zr. Joke Bakker zal officieel in
het najaar het voorzitterschap overnemen. Tot die
tijd is zij met de andere KR leden aanspreekpunt.
Zr. Wouwenaar  zal het secretariaat  overnemen. Zr.
Koornneef zal als vicevoorzitter ook aanspreekpunt
zijn voor de verschillende commissies en werkgroe-
pen. We hopen zo de onderlinge verbinding te
waarborgen.
Het is voor onze voorganger een enorm drukke tijd
gebleken. De intensieve Paas periode, de uitvaarten
die zich plotseling aandienden en de naar voren ge-
schoven operatie van haar man Jan Willem deden
haar agenda overstromen. We hopen dat er nu weer
wat rust komt. Wat haar dwars zit is het feit dat het
pastoraat wat in de verdrukking is gekomen. Ge-
lukkig zien wij in de gemeente met aandacht naar
elkaar om! Haar vakantieweken komen dichterbij:
er is tijd om weer tot rust te komen. Elders in ‘Op
Weg’ leest u welke periode ds. Pondman afwezig is.
We kijken terug op een goed bezochte 40-dagentijd,
Palmzondag, Avondmaal en Vesper. Ook de Paas-
dienst was een inspirerend feest.
In de voorjaarsledenvergadering is er een commissie
samengesteld voor het herzien van ons reglement.
Ook de positie van de Vrienden zal een plek krijgen.
De commissie bestaat uit: zr. Guus Honig, br. Anne
de Jong en vriend Jan in ’t Veld.  

Joke Bakker
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• alle zaken betreffende de gemeente en het gemeenteleven;
• afspraken met een predikant;
• vervoer naar kerkdiensten op zondag 

(uiterlijk aanmelden voor vrijdagmorgen);
• melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis;

Postadres: 
Koningsweg 14, 1811 lm Alkmaar

Verhuur gebouwen: 
P. Bras, tel. 072-7 851 081
p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen: 
Louise in ‘t Veld-de Waard, tel. 072-5 401 362,
x.xx7@chello.nl
Ria Bart, tel. 072-5 611 862, jan.en.ria.bart@hetnet.nl

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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do 1 Ezechiël 10:1-22 De Heer verschijnt
vr 2 Ezechiël 11:1-13 Wraakactie
za 3 Ezechiël 11:14-25 Belofte van terugkeer

Pinksteren
zo 4 Psalm 87 Oogstfeest
ma 5 Romeinen 9:1-18 Trouw aan de belofte
di 6 Romeinen 9:19-33 Keuzevrijheid
wo 7 Romeinen 10:1-13 Belijdenis
do 8 Romeinen 10:14–21 Door luisteren tot geloof
vr 9 Romeinen 11:1-24 Dankbaar, niet hoogmoedig
za 10 Romeinen 11:25-36 Gods wegen zijn ondoor-

grondelijk
Trinitatis
zo 11 Johannes 2:23–3:13  Wantrouwen
ma 12 Johannes 3:14-21 Licht in de nacht
di 13 Matteüs 8:2-13 Groot geloof
wo 14 Matteüs 8:14-22 Genezingsdienst
do 15 Matteüs 8:23-34 Klein geloof
vr 16 Matteüs 9:1-8 Het grootste wonder?
za 17  Matteüs 9:9-17 Ziekte en gezondheid

zo 18 Psalm 41 Alleen gelaten?
ma 19 Matteüs 9:18-26 Al nog maar twaalf jaar
di 20 Matteüs 9:27-34 Niet kunnen zwijgen
wo 21 Matteüs 9:35–10:4 Tournee
do 22 Matteüs 10:5-15 Eigen volk eerst
vr 23 Matteüs 10:16-23 De Geest spreekt

Sint Jan
za 24 Johannes 3:22-36    Groter en kleiner

Augsburgse Geloofsbelijdenis
zo 25 Matteüs 10:24-33 Op wie lijk jij?
ma 26 Jesaja 28:1-13 Wartaal
di 27 Jesaja 28:14-29 Hoeksteen
wo 28 Jesaja 29:1-8 Dromen zijn bedrog
do 29 Jesaja 29:9-16 Kritiek van klei
vr 30 Jesaja 29:17-24 Toekomstbeeld

Voor een moment van stilte in juni


